
Úřad vlády České republiky 
Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva  

 

 

Zápis ze zasedání Výboru proti mučení 

 

Datum: 30. listopadu 2022. 

Místo:  Sídlo Úřadu vlády v ulici Rytířská.  

Zasedání se uskutečnilo částečně online. 

 

Přítomni: Š. Černocká, J. Černý, P. Doubek, J. Drápal, P. Horák, L. Janků, K. Lach, M. Kaštyl, M. 

Gardavský, P. Ondrášek (předseda), L. Ouředníčková, P. Polakovič, T. Skalická, M. 

Svoboda, I. Svobodová, K. Šulková, T. Tylich, L. Zamboj. 

Hosté: K. Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva).  

Sekretariát: D. Otrošinová. 

 

Program jednání 

1. Úvod 

2. Informace o činnosti Pracovní skupiny k právům dětí vězněných rodičů 

3. Umisťování dětí do ústavní péče, společné téma Výboru proti mučení a Výboru pro 

práva dítěte 

4. Informace o činnosti Pracovní skupiny k trestní politice Rady vlády pro lidská práva 

5. Nedobrovolné hospitalizace a práva pacientů 

6. Informace o Národní koncepci ochranného léčení a novele zákona o zdravotních 

službách 

7. Exekuce peněžitých příjmů osob omezených na svobodě 

8. Mimořádné události ve věznicích 

9. Výbor CPT 

10. Závěr  
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1. Úvod 

 P. Ondrášek zahájil zasedání Výboru proti mučení. Přivítal přítomné členy a hosty, a 

představil nové členy Výboru1 a přítomné zástupce stálých členů. 

K. Laurenčíková v rámci svého úvodního příspěvku informovala o iniciaci vzniku 

mezioborové expertní komise zaměřené zejména na posílení inspekce kvality a naplňování 

lidských práv v sociálních, zdravotních a školských službách, tvorbu sítě odborníků pro 

intervence a konzultace v sociálních, zdravotních i školských službách či vzdělávání klíčových 

profesních skupin v metodách „podpory pozitivního chování,“ a to s přímým zapojením.  

2. Informace o činnosti Pracovní skupiny k právům dětí vězněných rodičů2 

 Pracovní skupina pracuje s materiály vzniklými na mezinárodní úrovni. Aktuálně se 

zabývá právy a potřebami dětí, např. v oblasti frekvence návštěv, komunikace s rodičem či 

specifik zranitelnosti. Výstupem by měly být minimální standardy či teze představující budoucí 

ideální stav. 

3. Umisťování dětí do ústavní péče, společné téma Výboru proti mučení a Výboru pro 

práva dítěte3 

 Téma je aktuálně projednáváno – poradní orgány Rady vlády pro lidská práva budou 

situaci sledovat a případně využijí možností do procesu přispět. 

 Na příspěvek naváže následující zasedání Výboru, kde budou představeny aktuální 

informace. 

4. Informace o činnosti Pracovní skupiny k trestní politice Rady vlády pro lidská práva4 

 L. Ouředníčková, předsedkyně Skupiny, informovala o aktuálním dění v rámci Pracovní 

skupiny. Především popsala dosavadní výstupy Skupiny, jimiž jsou Teze trestní politiky a tři 

soubory krátkodobých opatření ke konkrétním tématům – snížení trestní represe, zlepšení 

postavení obětí a změna práce s pachatelem. Dále Výbor informovala o vzniku Pracovní skupiny 

k trestní politice Ministerstva spravedlnosti.5 

                                                
1 Aktuální informace o členské základně Výboru proti mučení jsou k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/proti-

muceni-a-nelidskemu-zachazeni/uvod-33071/.  

2 Informace o této Pracovní skupině včetně její dosavadní činnosti jsou k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-

prava-ditete/prac_skup_deti/pracovni-skupina-k-detem-uveznenych-rodicu-200515/.  

3 Téma navazuje mimo jiné na usnesení Výboru pro práva dítěte z roku 2015, které v odůvodnění obsahuje podrobné vysvětlení 

problematiky, k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/usneseni-vyboru-ve-

veci-sjednoceni-sluzeb-pro-ohrozene-deti-129633/.  

4 Informace o této Pracovní skupině včetně její dosavadní činnosti jsou k dispozici zde: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_trestni_politiku/pracovni-skupinu-k-trestni-politice-a-koordinaci-opatreni-ke-

snizovani-recidivy-v-cr-187531/.  

5 Stručný popis této Pracovní skupiny včetně členské základny je k dispozici zde: https://justice.cz/web/msp/tiskove-

zpravy?clanek=ministr-spravedlnosti-jmenoval-cleny-pracovni-skupiny-pro-trestni-politiku.  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidskemu-zachazeni/uvod-33071/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidskemu-zachazeni/uvod-33071/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/usneseni-vyboru-ve-veci-sjednoceni-sluzeb-pro-ohrozene-deti-129633/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/usneseni-vyboru-ve-veci-sjednoceni-sluzeb-pro-ohrozene-deti-129633/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_trestni_politiku/pracovni-skupinu-k-trestni-politice-a-koordinaci-opatreni-ke-snizovani-recidivy-v-cr-187531/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_trestni_politiku/pracovni-skupinu-k-trestni-politice-a-koordinaci-opatreni-ke-snizovani-recidivy-v-cr-187531/
https://justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=ministr-spravedlnosti-jmenoval-cleny-pracovni-skupiny-pro-trestni-politiku
https://justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=ministr-spravedlnosti-jmenoval-cleny-pracovni-skupiny-pro-trestni-politiku
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 L. Ouředníčková dále připomněla další téma Pracovní skupiny, peněžitou pomoc zvlášť 

zranitelným obětem trestných činů, k němuž byl vytvořen podkladový materiál, který byl 

následně předán Výboru pro práva dítěte. 

 J. Drápal doplnil, že v rámci problematiky trestní represe je na dobré cestě zrušení 

recidivistních skutkových podstat a zrušení či omezení kriminalizace neplacení výživného. 

 P. Horák doplnil informaci ohledně toho, jaké návrhy byly do dokumentů s opatřeními 

vybrány – jednalo se o dílčí, rychle realizovatelná opatření, kde by byl výsledek brzy vidět. Dále 

připomněl Výborem řešenou revizi Koncepce vězeňství, na níž se aktuálně pracuje znovu na 

základě pokynu snížit množství požadovaných finančních prostředků. 

5. Nedobrovolné hospitalizace a práva pacientů 

 K. Lach představil téma nedobrovolných hospitalizací. Vysvětlil postavení 

nedotknutelnosti osoby v rámci základních lidských práv. Seznámil členy Výboru s právní 

úpravou6 a vysvětlit proces převzetí osoby do lékařského zařízení a následující řízení7. 

 Následně Výboru představil soubor oblastí, kde vnímá prostor ke zlepšení. Zde přiblížil 

např. problematiku informovanosti a poučování, a to na všech úrovních (soud, zdravotní 

pracovník a především pacient-umístěná osoba a jeho blízcí). Dále hovořil o výkladu podmínek 

stanovených zákonem o zdravotních službách, které je třeba vykládat restriktivně, v praxi 

k tomu však často nedochází. Dalším tématem bylo ustanovení opatrovníka-advokáta 

v případě, kdy si pacient zástupce nezvolí sám a následný přístup těchto advokátů k hájení práv 

pacienta a dále možné nedostatky přístupu soudce, který má případ na starosti (častým 

příkladem je nedostatečné dokazování a stručně vypracované odůvodnění rozhodnutí). Také 

upozornil, že institut nedobrovolné hospitalizace často supluje nedostatek jiných pobytových a 

sociálních služeb. Nedostatky vidí též v procesu léčby, kde dochází k praxi nevyžádání souhlasu 

s léčbou, či špatné práce s blízkými osobami pacienta. 

 Ve druhé části svého příspěvku K. Lach představil soubor návrhů, které by mohly 

problému pomoci. Zde jmenoval např. četnější využívání tzv. důvěrníků8 či nastavení 

efektivnější pomoci ze strany advokátů. Jako prospěšné by vnímal též vypracování metodiky 

k posuzování míry naplnění podmínek pro nedobrovolnou hospitalizaci. Příspěvek doplnila K. 

Šulková, která informovala mimo jiné o výsledcích svého výzkumu zaměřeného na přístup 

okresních soudů k řádnému odůvodňování.9 

                                                
6 Konkrétně viz § 104 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez 

jeho souhlasu, a § 38 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  

7 Více informací např. v publikaci Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR, k dispozici zde: https://llp.cz/wp-

content/uploads/Nedobrovolna_hospitalizace_psychiatrickych_pacientu_v_CR.pdf.  

8 Konkrétně viz § 107 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9 Více informací v práci Přístup obecných soudů České republiky k ústavněprávním a mezinárodněprávním závazkům při rozhodování 

o nedobrovolných hospitalizacích, k dispozici zde: https://theses.cz/id/s25aea/.  

https://llp.cz/wp-content/uploads/Nedobrovolna_hospitalizace_psychiatrickych_pacientu_v_CR.pdf
https://llp.cz/wp-content/uploads/Nedobrovolna_hospitalizace_psychiatrickych_pacientu_v_CR.pdf
https://theses.cz/id/s25aea/
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V rámci Výboru proti mučení vznikl úzký expertní tým členů Výboru a jejich kolegů-

odborníků na dané téma. V rámci tohoto týmu je připravován podnět Výboru proti mučení 

k nedobrovolným hospitalizacím, který bude následně předložen Výboru k připomínkám a poté 

schválen. 

6. Informace o Národní koncepci ochranného léčení a novele zákona o zdravotních 

službách 

I. Svobodová shrnula stav připravované Národní koncepce ochranného léčení 

(„Koncepce“). V první řadě informovala o vizi celého materiálu – všechny zainteresované 

profese by měly k problematice přistupovat jednotně, a při zvažování nařízení ochranného 

léčení přihlížet k individuálním rozdílům jednotlivých případů. Koncepce se zabývá též 

celkovou sítí potřebných služeb a jejího nastavení, kde je zásadní např. otázka formy péče 

(ambulantní či ústavní). Dále členům blíže popsala jednotlivé cíle Koncepce. Koncepce se věnuje 

mimo jiné mezioborové spolupráci v rámci služeb navázaných na výkon léčení, dále pokrývá 

problematiku vzdělávání profesionálů v dané oblasti (včetně znalců – tvůrců znaleckých 

posudků). I. Svobodová přiblížila i výzvy v otázce financování celého systému. Zásadní je též 

mapování dotčených osob, zde bude zvláštní pozornost zaměřena na specificky zranitelné 

skupiny obyvatel (např. transgender osoby). I. Svobodová dále představila též související 

plánované legislativní změny, cílem je např. tvorba právního rámce pro léčbu pacientů 

ochranného léčení bez jejich souhlasu či zakotvení lůžkových oddělení pro výkon ochranného 

léčení do legislativy.  

I. Svobodová závěrem představila další postup. Dokument je aktuálně v pracovní verzi, 

na které se podíleli odborníci se zde působících rezortů. Materiál následně přejde 

k připomínkám pro odborníky z řad psychiatrů. Následně dojde k setkání meziresortní skupiny 

pod Ministerstvem zdravotnictví, která materiál projedná, a následně se předpokládá schválení 

na úrovni ministrů či na úrovni vládní. Bude-li to možné, členové Výboru proti mučení budou 

mít příležitost se k návrhu po jeho dokončení vyjádřit prostřednictvím připomínek.  

I. Svobodová dále informovala o plánech novely zákona o zdravotních službách.  

7. Exekuce peněžitých příjmů osob omezených na svobodě 

 T. Skalická informovala o probíhajícím meziresortním připomínkovém řízení o novele 

zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. 

Smyslem předkládaného návrhu zákona je především  sjednotit postup při nakládání s příjmy 

odsouzených osob, které vykonávají trest odnětí svobody, a chovanců ve výkonu zabezpečovací 

detence, tedy zavést stejná pravidla  týkající se nakládání s finančními prostředky, jež jsou 

příjmem z pracovní odměny vězněných osob a s těmi penězi, jež jsou do věznice vězněným 

osobám zasílány na účet vedený věznicí z jiných zdrojů (zejména se jedná o důchod, výsluhový 
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příspěvek, peníze obdržené od příbuzných apod), a pro rozdělování těchto finančních 

prostředků pro vybrané účely včetně exekučního postihu. Právě rozdíl mezi těmito dvěma 

příjmy vedl ke zhoršenému postavení osob s příjmy zasílanými. Navrhuje se proto zavedení 

jednotného systému rozúčtování veškerých příjmů, které mají odsouzené osoby ve věznici, a to 

bez ohledu na jejich zdroj. Novela přináší mimo jiné nové nastavení tzv. sociálního kapesného. 

Připomínkové místo zmocněnkyně vlády pro lidská práva se k novele právního předpisu 

v rámci řízení vyjádří.  

8. Mimořádné události ve věznicích 

 P. Horák informoval o aktuálním stavu případu ve Věznici Světlá nad Sázavou – zde došlo 

ke zproštění obžaloby všech dotčených příslušníků Vězeňské služby nalézacím soudem, avšak 

na základě odvolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných byl zprošťující rozsudek 

krajským soudem zrušen a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí.  

Ředitelka této věznice přijala v návaznosti na projednávaný případ taková opatření, která mají 

do budoucna podobným událostem zabránit. Pokud se týká události, k níž došlo ve Věznici 

Pardubice, Generální inspekce bezpečnostních sborů věc s ohledem na výsledky šetření 

odložila, přičemž ji současně odevzdala VS ČR k případnému kázeňskému nebo kárnému 

projednání. K trestnímu stíhání příslušníků VS ČR Věznice Rýnovice bylo doplněno, že 

v případech, v nichž byl vydán odsuzující rozsudek nalézacím soudem, kterým byl příslušníkům 

VS ČR uložen podmíněný trest odnětí svobody, tento rozsudek není pravomocný, neboť stíhaní 

příslušníci proti němu podali opravný prostředek, o kterém rozhodne krajský soud. 

9. Výbor CPT 

Tajemnice Výboru informovala členy o blížícím se výběru nového zástupce České 

republiky ve Výboru CPT. Dále doplnila informaci, že dle zveřejněného harmonogramu Výbor 

v roce 2023 Českou republiku nenavštíví.10 

10. Závěr 

 Tajemnice Výboru ukončila zasedání. 

                                                
10 Více informací je k dispozici zde: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-announces-periodic-

visits-to-eight-countries-in-2023.  

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-announces-periodic-visits-to-eight-countries-in-2023
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-announces-periodic-visits-to-eight-countries-in-2023

